CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 151
Din 01 noiembrie 2018
Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
Oraşul Ştei și Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor – Poliția
Oraşului Ştei, privind folosința în comun a sistemului de supraveghere
video aflat în proprietatea Oraşului Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani,
precum și aprobarea conținutului proiectului de protocol, conform
Anexei;
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian
Având în vedere raportul de specialitate - expunere de motive,
înregistrat la nr. 4770/2018 întocmit de dl. Hasan Andrei, consilier juridic
în cadrul aparatului de specialitate al primarului ora ului tei, prin care,
propune aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Oraşul Ştei i
Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Bihor – Poli ia Oraşului Ştei, privind
folosin a în comun a sistemului de supraveghere video aflat în proprietatea
Oraşului Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani, precum i aprobarea con inutului
proiectului de protocol, conform Anexei.
În drept,
principiul constitu ional privind colaborarea loială între
institu iile statului Român pentru realizarea unor obiective generale ce
privesc interesul cetă enilor;
dispozi iile art. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române – ” Poliţia Română face parte din Ministerul
Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită
atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”;
dispozi iile art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române ” În îndeplinirea misiunilor care îi revin Poliţia
Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi
organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în
limitele legii ”;
dispozi iile art. 36, alin (2), lit d) din Legea nr. 215/2001 a
administra ie publice locale ” Consiliul local exercită următoarele categorii de
atribuţii: ... d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni ”
completat cu alin. (6), lit. a), pct. 7 ” În exercitarea atribuţiilor prevăzute la
alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local privind: ... 7. ordinea publică;
dispozi iile art. 36, alin (2), lit e) din Legea nr. 215/2001 a
administra ie publice locale ” Consiliul local exercită următoarele categorii

de atribuţii: ... e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan
intern şi extern”
dispozi iile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administra ie
publice locale” Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă
gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau
privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ,
care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor
publice” coroborate cu dispozi iile art. 2 din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române ”Activitatea Poliţiei Române
constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al
comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în
executarea legii”. Din interpretarea coroborată a acestor texte de lege rezultă
că Poli ia Română desfăsoară un serviciu public
i, ca atare, poate
beneficia de folosin a gratuită a bunurilor proprietate publică sau privată a
unită ilor administratv-teritoriale.
Regulamentului General (UE) privind protec ia datelor cu
caracter personal (RGPD) nr. 679/2016.
În temeiul art. 16, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” i lit. „e”,
alin. (6),
lit. „a”, pct 7,art. 45 , art. 115 i art. 124 din Legea 215/2001, Legea
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările i completările
ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între
Oraşul Ştei i Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Bihor – Poli ia
Oraşului Ştei, privind folosin a în comun a sistemului de supraveghere
video aflat în proprietatea Oraşului Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani.
Art. 2 - Se aprobă con inutul proiectului de protocol de colaborare
între Oraşul Ştei i Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Bihor – Poli ia
Oraşului Ştei, privind folosin a în comun a sistemului de supraveghere video
aflat în proprietatea Oraşului Ştei, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3- Se interzice conectarea oricărui alt dispozitiv pentru
înregistrarea, redarea sau stocarea imaginilor în afară de Terminalul nr. 1.
Art. 4- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primarul oraşului
Ştei, Compartimentul juridic, Serviciul UAT, Serviciul Contabilitate şi
consilierul juridic al Consiliului Local al ora ului tei.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Bihor;
- Poli ia Oraşului Ştei;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Contabilitate;

-

Consilierul juridic al Consiliului Local al
ora ului tei.
Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOARĂ MARIUS DOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi .

